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Rumenerne BA har 
snakket med tar 
sterkt avstand fra det 
som kommer frem i 
«Lykkelandet». – Vi 
skjønner at nordmenn 
blir sinte. 

Camilla Fosse
camilla.fosse@ba.no

Bergen: Det sier Stan Minai, 
som er i Bergen for å tjene pen-
ger på å samle flasker. 

– Som rumener blir jeg sint av 
det jeg så på dokumentaren. 
Jeg har derfor ingen problem å 
forstå at det er verre for nord-
menn, sier han. 

– De bør arresteres
I går formiddag viste Robin 
Hood-huset NRK-dokumenta-
ren «Lykkelandet», som har 
skapt sterke reaksjoner de siste 
dagene. 

Brennpunkt-dokumentaren 
viser at et nettverk av rumene-
re i Bergen har tjent millioner 
på narkotikasalg og prostitu-
sjon, under dekke av å være her 
som tiggere.

NRK viste dokumentaren 
tirsdag kveld, og i dagene etter 
har rumenere i Bergen fortalt at 
de opplever både sjikane og 
slag og spark. Robin Hood-hu-
set satte opp dokumentaren 
med tolk, slik at rumenerne 
som pleier å benytte seg av de-
res tilbud skulle få se hva fil-
men handlet om.  

Etter visningen uttrykte dem 
BA snakket med både sorg, sin-
ne og fortvilelse over det som 
kom frem. 

– Jeg ble veldig overrasket 

over det som kom frem. Alle de 
kriminelle som er med i doku-
mentaren bør arresteres, sier 
Stan Minai. 

Han forteller at han nå ønsker 
å dra hjem til Romania, men at 
han ikke har klart å tjene nok 
penger de siste dagene. 

– Vanligvis når jeg samler 
flasker pleier folk å gi meg det 
de har liggende hjemme. De 
siste dagene har jeg bare møtt 
sinte blikk, også fra folk som før 
har hjulpet meg, sier han. 

Han forteller at han nå er 
redd, både for hva nordmenn 
kan finne på, men også for de 
bakmennene som vises i doku-
mentarfilmen. 

– Det er mange som vet mer 
enn de tør å si, sier han. 

– Jeg har selv forsøkt å anmel-
de noen som selger falskt gull 
til politiet, men de tok ikke tak i 
saken, legger han oppgitt til. 

– Vi er ikke i samme bås
Calin Stella forteller at hun føl-
te seg både trist og redd etter å 
ha sett NRK-dokumentaren. 

– Jeg er trist fordi jeg ikke tror 
at jeg kan fortsette å tjene pen-

ger med å tigge på gaten slik jeg 
har gjort, og jeg er redd for hva 
som kan skje. Jeg føler meg ikke 
trygg her, og vil hjem til famili-
en min i Romania, sier hun. 

Heller ikke hun har nok til å 
kjøpe billett hjem, ettersom det 
har vært lite penger å tjene de 
siste dagene. 

Hun er også bekymret for at 
bergensere nå setter alle rume-
nere i samme bås. 

– Jeg har en syk mann og 
mange barn. Dersom jeg hadde 
hatt en brøkdel av de pengene 
som ble vist i filmen, tror dere 
jeg hadde vært her i stedet for 
hjemme i Romania for å passe 
på familien min? 

Hun sier at hun de siste dage-
ne har opplevd å bli kjeftet på 
og få sinte blikk av bergenser-
ne.

– Jeg vil likevel takke det nor-
ske folk, som har hjulpet meg 
så mye før. Jeg håper bare at alt 
kan gå tilbake til slik det var, 
sier hun. 

Radu Claudia og Mihaiu Ro-
dica Braica så også dokumenta-
ren i går, og ble opprørte av det 
de så. De forteller at de ikke har 

�� Rumenere fikk se Brennpunkt-dokumentar med tolk i går

Forstår 
at Folk 
er sinte

kjennskap til miljøet som vises 
i filmen. 

– Jeg overnatter vanligvis på 
Kirkens Bymisjon, og der må 
man være inne klokken 2200 
hver kveld. Det som vises i fil-
men virker å foregå senere på 
natten. De som holder på med 
dette er ikke de samme som so-
ver der, sier Radu Claudia.  

Bergensernes reaksjoner på 
filmen har hun imidlertid opp-
levd på kroppen. 

– De siste dagene har jeg fått 
stygge blikk fra folk som tidli-
gere har gitt penger. Samtidig 
så forstår jeg at folk er sinte 
over det filmen viser. Jeg håper 
bare de ikke setter alle i samme 
bås, sier Radu Claudia.  

– Jeg føler meg ikke trygg her, 
og vil hjem, men jeg har ikke 
nok penger til billett. Jeg er ikke 
her fordi jeg ønsker det, jeg er 
her fordi jeg ikke har noe annet 
valg, sier Mihaiu Rodica Braica. 

Sterkt avStand: Radu Claudia, Mihaiu Rodica Braica og Stan Minai     ble overrasket over det som kommer frem i Brennpunkt-dokumentaren. De håper bergensere forstår at langt fra 
alle rumenere i Bergen er involvert i et slikt miljø.  foto: Arne ristesund

Fortvilet: Calin Stella ble både trist og opprørt over dokumentaren.

Yrkessjåfører og håndverkere ønsker å få bergenserne 
til å åpne øynene for økningen av bompenger.
Det meldte BT i går.  Aksjonskomiteen for transport-
bransjen i Bergen er frustrerte og mobiliserer for ny 
storaksjon førstkommende onsdag.  Mellom klokken 7 
og 10 vil yrkessjåførene gjennomføre en ny «kjør sakte»-
aksjon.  Under en lignende aksjon i desember lammet 
det morgenrushet da anslagsvis deltok mellom 150 og 
200 biler i aksjonen.  – Vi gjør dette for å vekke 
bergensere, få folk til å åpne øynene for økningen med 
bompenger. Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et 
år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss, sier 
Willy Padøy, leder av aksjonskomiteen, til BT.

Sy storaksjon 
mot bompenger

Stopp: Forrige gang de arrangerte «kjør sakte»-aksjon, sto trafikken i stampe i 
morgenrushet. Onsdag venter en ny.

En østeuropeisk mann omkom i går 
ettermiddag i en arbeidsulykke hos 
Hydro på Karmøy i Rogaland. 
Mannen arbeidet hos en underleve-
randør. – Ulykken skjedde i forbindelse med 
montering av stålbjelker på en takkonstruk-
sjon. Det ble brukt både lift og kranbil i 
arbeidet. En stålbjelke har løsnet og forårsaket 
dødsulykken, sier operasjonsleder i Sør-Vest 
politidistrikt, avdeling Haugesund, Oddvar 
Olsen til NRK. Arbeidsulykken ble meldt til 
AMK klokken 1510. I tillegg til full utrykning 
ble det også sendt et redningshelikopter til 
stedet, men like før klokken 1630 kom det 
melding om at mannen var død.  

Mann omkom
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Smøremåltid daglig, 
moderasjon og et rikere 
aktivitetstilbud skal gjøre 
elever og foreldre mer 
fornøyde med SFO. 

Katherine Ferguson 
Bente-Line s. FLateKvåL
katherine.ferguson@ba.no

Bergen: – Brukerundersø-
kelsen til Bergen kommune 
har over tid vist at foreldre 
ikke er godt nok fornøyde 
med SFO. Det tar vi på alvor. 
Derfor foreslår vi en egen ber-
gensmodell for SFO hvor sat-
singsområdet skal være 
«Vennskap, lek, læring i det 
21. århundre», sier skolebyråd 
Pål Hafstad Thorsen (Ap).

– Skal inkludere flere
Thorsen sier at det viktigste 
målet med endringene de 
foreslår, er å innfri barnas for-
ventninger om innhold i SFO 
og foreldrenes krav om kvali-
tet.

– Tilbudet skal være foran-
kret i de tre knaggene venn-
skap, lek og læring.

Skolebyråden sier at de også 
vil jobbe for å utjevne sosiale 
forskjeller ved å innføre mo-
derasjon og gjennomføre et 
toårig pilotprosjekt med gratis 
kjernetid i SFO for skoler i sva-
ke levekårssoner.

– I dag er det kun modera-
sjon for søsken nummer tre i 
SFO. Vi vil innføre en modera-
sjon som innebærer at hus-
holdninger med en samlet 
inntekt på under 480 000 kro-
ner maks skal betale seks pro-
sent av inntekten for en SFO-
plass. Da vil det for enkelte 
barn bare koste et par hundre 
kroner måneden med SFO-
plass, sier Thorsen.

Smøremåltid
Skolebyråden har også ambi-
sjoner om at alle SFOene i 
kommunen skal servere et 
fast smøremåltid daglig.

– Det er grensesprengende 
og helt nytt for Bergens ved-
kommende. Måltidene vil få 
en liten prislapp for foreldre-
ne, som dekker selvkost. I bar-
nehagene koster det 245 kro-
ner måneden. Innføringen 
forutsetter at bystyret god-
kjenner det og at det vedtas i 
budsjettet for 2018.

Byråden foreslår blant an-
net også:
n Å øke andelen fagarbeidere 
i SFO og å kreve at nyansatte 
gruppeledere har fagbrev og 

avdelingsledere har høyskole-
utdanning.
n Å sette av inntil 500  000 
kroner til kunst og kulturakti-
viteter i SFO.
n Å utarbeide en rammeplan 
for SFO som konkretiser krav 
til innhold og kvalitet.

– Hvordan vil barna merke 
forskjell fra dagens SFO?

– Vi håper elevene vil merke 
det på at det blir et rikere og 
mer variert tilbud, mer fysisk 
aktivitet og mer kunst og kul-
tur og koding. Kombinert med 
måltid blir det i sum en bedre 
pakke for barna som vi håper 
gjør at de vil få lyst å gå på SFO 
alle de fire første skoleårene.

De fleste endringene skal lø-
ses innenfor de økonomiske 
rammene byrådsavdelingen 
allerede har. Saken skal opp i 
bystyret i mai.

– Må følge midler med
Nestleder i komite for barne-
hage, skole og idrett og frak-
sjonsleder i Høyre, Henning 
Warloe, har ikke sett byrådets 
forslag, men sier hans parti er 
svært opptatt av at innholdet i 
SFO må bedres.

– Det er fint hvis byrådet leg-
ger opp til en styrking av inn-
holdet i skolefritidsordningen, 
hvis ikke kommer vi til å gjøre 
det. Vi stiller oss også positiv 
til krav til økt utdanningsnivå 
hos de ansatte og smørelunsj, 
sier Warloe etter å ha fått gjen-
gitt noen av byrådets forslag.

Høyrepolitikeren er derimot 
ikke så fornøyd med at byrå-
det tidligere har fjernet til-
skuddet til private SFO-er.

– Det er bra at man ønsker å 
utjevne økonomiske forskjel-
ler ved å gi noen et billigere til-
bud. Men vi mener at byrådet 
allerede har skapt et klasse-
skille ved å fjerne tilskuddet til 
blant annet St. Pauls skolefri-
tidsordning. Vi er opptatt av 
likebehandling, og mener til-
skuddsordningen til privat 
SFO må gjeninnføres, sier 
Warloe.

Han er krystallklar på at det 
må følge midler med dette for-
slaget, hvis ikke blir det tom-
me løfter.

– Hvis man først legger frem 
en plan for å styrke SFO og i til-
legg gjøre den billigere for 
noen, må det følge ekstra pen-
ger med. Hvis ikke er den ikke 
verdt noe. Strengere krav til 
utdanning hos de ansatte, 
kommer jo også til å føre til 
økte lønnsutgifter. Har byrå-
det sagt a, må de også si b, me-
ner Warloe.

vil innføre smøre- 
lunsj og rabatt i sFo

SATSER: Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen håper å få gjennomslag for forsla-
gene til forbedring av SFO når saken behandles i bystyret i mai. ARKIVFOTO: BA

Marcos Amano, daglig 
leder for Robin Hood-hu-
set, forteller at rundt 30 
personer var til stede da de 
viste NRK-dokumentaren i 
går. 
– Etter filmen var det flere som 
var ganske sinte. Både over det 
de hadde sett, men de lurte 

også på hvorfor folk tok det ut 
over dem, som ikke har noe 
med dette å gjøre, sier han. 

– Flere lurte også på hvorfor 
politiet ikke gjør noe mer med 
dette. 

Etter at det onsdag kom mel-
dinger om rumenere som var 
utsatt for vold og trusler, har 
politiet sagt at de holder ekstra 

utkikk i områder der det er 
mange som tigger eller samler 
flasker.  

– Jeg håper politiet også vil 
jobbe med å bygge tillit og gode 
relasjoner i dette miljøet. Det er 
avgjørende for å kunne løse de 
problemene NRK tar opp i den-
ne dokumentaren, mener Ama-
nos.

– Folk ble sinte over det de så
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STERkT AvSTAnd: Radu Claudia, Mihaiu Rodica Braica og Stan Minai     ble overrasket over det som kommer frem i Brennpunkt-dokumentaren. De håper bergensere forstår at langt fra 
alle rumenere i Bergen er involvert i et slikt miljø.  FOTO: ARne RIsTesund

På langfredag satte nordmenn ny 
rekord i mobilbruk i påsken. Da var 
mobiltrafikken hele 66 prosent 
over fjorårets påske. YouTube var 
den mest populære appen.
– YouTube sto for 14 prosent av all 
datatrafikk i mobilnettet. Det tyder 
på at mange nordmenn har brukt 
påsken aktivt til å strømme 
videoinnhold på mobil og nettbrett 
i ferien, sier Bjørn Ivar Moen, leder 
for mobil i Telenor Norge.
Trafikktoppen i påsken kom 
langfredag klokken 21. Da hadde 
populære apper som YouTube, 

Netflix, Facebook og Instagram 
trafikktopp samtidig. YouTube sto 
for 14,1 prosent av datatrafikken, 
fulgt av Facebook med 11,8 
prosent, Instagram med 8,1 prosent 
og Snapchat med 7,7 prosent.
Også strømmetjenester som Netflix 
(5,3 prosent), Spotify (2,8 prosent) 
og iTunes (2,7 prosent) hadde høy 
andel av datatrafikken.
Trafikken måles ut ifra hvor mye 
mobildata appene genererer. 
Dermed havner Twitter langt ned 
på listen med bare 0,2 prosent, 
men det betyr ikke at Twitter ikke 

Ny rekord i mobilbruk i påsken
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ble benyttet mye. Appen krever 
nemlig langt mindre mobildata 
enn de andre appene.


